
 

 

Working in multi-language startup environment 

 

Introduction 

Freelensia is an online platform where companies can reserve language interpreters and tour guides for 

short-term events such as meetings, exhibitions and seminars. Our community is growing in Vietnam, 

China and Japan. 

 

Currently, we are recruiting Startup Specialist who will interact with interpreters and companies to 

provide and process information/documents in response to inquiries, requests and concerns about our 

services. The position will also offer many challenges and opportunities to explore in a variety of 

languages and cultures. 

 

Job description 

 Design flyer, banner, video, etc. 

 Create and run online marketing campaigns, write articles and publish on our social media channels 

 Conduct sales towards our clients and manage interpretation events via e-mail, phone and chat 

 Translate our website, emails and marketing content 

 Build and analyze data with Excel, Google Sheet 

 Improve our business processes, conduct specialized research and other tasks 

   

Requirements 

 Fresh graduate from universities in Vietnam   

 Willing to do any and all of the above when required (all levels welcomed) 

 Cheerful and optimistic  

 Do not be afraid to challenge, always willing to experience 

 Will to use foreign languages at work (all levels welcomed) 

 Can use own laptop, smartphone and 3G for work 

 

Compensations and benefits 

 Fixed remuneration of VND8,000,000-10,000,000/month depending on your qualifications, monthly 

bonus of 0 - 20% based on performance (we have a clear system to figure out the remuneration). 

 Chance to use and improve your foreign language skills 

 Improve your critical thinking, data analytics, project management and other startup skills  

 For candidates living in HCMC, you can work in our office in beautiful Phu My Hung. For other 

candidates, you can work anywhere, anytime. 

 

Application 

Submit your application at: https://link.freelensia.com/careers-join  

Visit our website at: https://www.freelensia.com   



 

 

Làm việc tại môi trường startup đa ngôn ngữ 

 

Giới thiệu 

Freelensia là một nền tảng giúp các doanh nghiệp đặt hẹn với phiên dịch viên trực tuyến cho các sự 

kiện ngắn hạn như họp, hội chợ, hội thảo, v.v. Cộng đồng của chúng tôi đang triển khai tại Việt Nam, 

Trung Quốc và Nhật Bản. 

 

Hiện tại chúng tôi đang tuyển dụng Chuyên viên Khởi nghiệp là người sẽ tương tác với phiên dịch viên 

(PDV) và doanh nghiệp để cung cấp và xử lý thông tin/tài liệu trả lời cho những câu hỏi, yêu cầu và thắc 

mắc về dịch vụ của Freelensia. Vị trí này cũng sẽ hứa hẹn nhiều thử thách và cơ hội được cọ sát với 

nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.  

 

Nội dung công việc 

 Thiết kế các nội dung marketing qua hình thức flyer, e-mail, banner, video, v.v. 

 Thực hiện các chiến dịch marketing online, viết bài trên các cộng đồng và cổng thông tin 

 Tiếp cận các khách hàng và hỗ trợ các sự kiện phiên dịch qua e-mail, điện thoại và chat 

 Biên dịch trang web, e-mail và các nội dung marketing 

 Xây dựng và phân tích dữ liệu bằng Excel, Google Sheet 

 Cải tiến quy trình làm việc, thực hiện các nghiên cứu đặc biệt hoặc các công việc khác  

   

Yêu cầu 

 Sinh viên mới tốt nghiệp đại học tại Việt Nam  

 Sẵn sàng làm một hoặc tất cả các nội dung ở trên 

 Dí dỏm, vui vẻ và luôn lạc quan trước mọi tình huống 

 Không ngại thử thách, luôn sẵn sàng đón nhận trải nghiệm mới 

 Sẵn sàng sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong công việc (mọi trình độ đều được chấp nhận) 

 Có thể sử dụng laptop, điện thoại thông minh và 3G của bản thân cho công việc 

 

Thù lao và lợi ích 

 Mức lương cố định VND8,000,000-10,000,000/tháng, thưởng hàng tháng từ 0-20% dựa vào kết 

quả công việc (chúng tôi có một hệ thống rõ ràng để tính thù lao). 

 Cơ hội được cọ sát kỹ năng ngoại ngữ 

 Nâng cao các kỹ năng tư duy, phân tích dữ liệu, quản lý dự án và các kỹ năng khởi nghiệp khác 

 Với các ứng viên sống tại TP.HCM, bạn có thể làm việc tại văn phòng ở Phú Mỹ Hưng xinh đẹp. Đối 

với các ứng viên khác, bạn có thể làm việc tại bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào 

 

Ứng tuyển 

Vui lòng nộp hồ sơ tại https://link.freelensia.com/careers-join  

Xem trang web của chúng tôi tại: https://www.freelensia.com  

  



 

 

多语言环境下的工作 

 

简介 

Freelensia是一个能为翻译人员或导游提供短期项目服务的线上平台，例如在会议、展览、讲座期间的翻

译服务。我们团队在越南、中国和日本得以快速发展。 

 

目前，我们正在招聘创业专家，他将与口译员和公司互动，根据客户咨询、要求提供和处理信息/文件并关

注我们的服务。该职位同时存在许多挑战和机遇，能使您更了解多样的语言和国家文化。 

 
工作内容 

 设计传单、横幅标语、视频，等 

 组织并管理线上营销活动，写推文，在企业社交媒体网站上发布资讯 

 为客户提供咨询服务，并管理邮件上，手机上的翻译项目 

 对企业官网、邮件等进行翻译 

 建立并分析 Excel, Google Sheet 上的数据 

 推动企业的进一步发展，引导专业性调查和其他项目的进行 

 

要求（如果你热爱学习新事物，我们会提供一定的培训的支持） 

 越南大学的应届毕业生 

 乐意去尝试新事物，并按时完成任务（无水平要求） 

 活泼乐观 

 不畏惧困难，勇于挑战 

 工作时使用英语（无水平要求） 

 工作期间能自带电脑、手机和 3G网络 

 

薪酬和收获 

 固定的薪资为 8,000,000 – 10,000,000越南盾/月，具备语言技能和根据表现每月获得 0-20%的奖金（我

们有一整套完善的薪酬系统） 

 一次运用并提高英语水平的机会 

 促进思辨性思维，提高分析数据，项目管理等技能 

 住在胡志明市的求职者将在我们的办公室工作，它位于在景色优美的的 Phu My Hung。 其他的求职

者可以随时随地工作。 

 

申请途径 

在此提交申请： https://link.freelensia.com/careers-join 

在此访问官网: https://www.freelensia.com/zh 

 

 

  



 

 

다언어 창업 환경에서 근무 기회 

소개 

Freelensia 는 기업들이 회의, 전시회 및 세미나 등과 같은 단기 이벤트를 위해 통역사와 여행가이드를 

예약하는 온라인 플랫폼입니다. 당사는 베트남, 중국 및 일본에서 활동하고 있습니다. 

 

현재 당사 서비스에 대한 문의, 요청 및 우려에 관련한 정보나 서류를 제공하고 처리하기 위해 통역사 

및 기업과 소통을 담당할 창업전문가를 모집하고 있습니다. 이 자리는 다양한 언어와 문화를 경험할 수 

있는 많은 도전과 기회를 제공할 것입니다.  

업무내용 

 마케팅 전단지, 배너, 비디오 등의 디자인 

 온라인 마케팅 캠페인 작성 및 실행, 소셜 미디어 채널에 기사 게시 

 대고객 영업, 및 이메일, 전화나 채팅으로 통역 이벤트 관리 

 웹사이트, 이메일 및 마케팅 컨텐츠 번역 

 Excel, Google Sheet 데이터베이스로 데이터 작성 및 분석 

 비즈니스 프로세스 개선, 전문연구 및 기타업무 실행 

자격요건 

 베트남 내 대학교 새 졸업생 

 상기 업무내용을 수행할 수 있는 자 (all-level 환영함)쾌활한 성격에낙관적인 자 

 도전을 두려워하지 않고 다양한 경험을 원하는 자업무중 외국어 사용을 원하는 자 (all-level) 

 본인 소유의 노트북, 스마트폰 및 3G 데이터를 업무용으로 사용 가능한 자 

보상 및 혜택 

 고정월급 800- 1,000 만동, 언어 능력 수당 및 성과에 따른 0~20%의 월간 보너스 (당사내 명확한 

급여계산을 위한 시스템이 구축되어 있음) 

 외국어 능력 사용 및 향상의 기회 

 비판적 사고, 데이터 분석, 프로젝트 관리 및 기타 스타트업 기술 향상의 기회 제공 

 호치민시에서 거주하는 지원자의 경우 당사의 아름다운 푸미흥 사무실에서 일하실 수 있습니다. 

기타 지역의 경우 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 근무하실 수 있습니다. 

지원방법 

지원서 제출 https://link.freelensia.com/careers-join  

당사 홈페이지: https://www.freelensia.com/ko 

 

 

 



 

 

多言語を使ってスタートアップで働く 

 

概要 

フリレンシアは、商談、展示会、またはセミナーなどの短期間のイベントのための通訳を、企業がオン

ラインで予約できるプラットフォームです。ベトナム、中国、日本でビジネスを展開しています。 

 

現在、スタートアップスペシャリスト（ベンチャーの専門家）を募集しています。 

通訳者や企業とやり取りをし、弊社のサービスについての懸念や要求などに応えていただきます。 

多くのチャレンジや、様々な言語、文化を体験する機会があなたを待っています。 

 

業務内容 

 パンフレット、ウェブ広告、ビデオなどのデザイン 

 オンラインマーケティングの作成、運営、ソーシャルメディアにおける記事の作成、投稿 

 クライアントへの営業活動、電話、チャット、メールを使った通訳イベントのマネジメント 

 弊社のウェブサイト、メール、マーケティング文章の翻訳 

 エクセル、グーグルシートを使ったデータ作成や分析 

 ビジネスプロセスの向上、詳細な調査、その他 

 

求める人材 

 ベトナムの大学の新卒 

 上記の業務内容に進んで取り組むことができる。（レベルは問いません） 

 明るくて楽観的 

 チャレンジを恐れない、いつでも経験に貪欲 

 母国語以外の言語を使うことに意欲的（レベルは問いません。） 

 自身の PC、携帯電話、３Gを仕事に使うことができる。 

 

報酬と待遇 

 月給 800-1,000万ドン＋語学力手当＋ボーナス（活躍に応じて０～２０％） 

 他言語を使い、上達させる機会 

 クリティカルシンキング、データ分析、プロジェクトマネジメント、その他のスキルの上達 

 ホーチミン市在住の場合：美しい Phu My Hung にあるオフィスで働くことができます。 

 その他の場合：どこでもいつでも働くことができます。 

 

応募 

応募はこちらからお願いいたします。 https://link.freelensia.com/careers-join 

弊社のウェブサイトはこちらです。 :https://www.freelensia.com/ja 

 


